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Златка димитрова
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Златка Димитрова с радост

чисти, готви и пере на любимия си.
Двамата искат да се венчаят в църква,
но разводът на Мирослав няма да е лек
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Пророкът
на тъгата
Легендата Георги Калоянчев си отиде
нещастен, но с щастливите спомени за жените
в живота си, любовта на съпругата си Валя и
славното си минало
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Големите имена

Алхимикът

Паулу Коелю написва първата си книга на

38 години. Преди това е бил хипи, проспериращ
текстописец, журналист, последовател на
сатанизма, и така, докато се превърне в един
от най-продаваните съвременни писатели
Story
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З

а мнозина той е просто
любимецът на манекенките и холивудските звезди,
но за милиони е писателят, който ги подтиква да
следват мечтите си (особено с „Алхимикът”) и с
лекота превръща всеки свой роман в
бестселър. Пътят до тук, до славата
и прозвището „известен автор“, обаче
е толкова криволичещ, на места пропит от вкуса на марихуаната и сексуалната революция, отклоняващ се по
непознатите улици на спиритуализма,
но винаги водещ до една единствена
цел – да стане писател. Преди всичко
това е била борбата. Борбата за живот.

от Рио

Когато се родил на 24 август 1947
година, Паулу изпаднал в кома.
Първоначално всички си помислили, че бебето е мъртво, докато тихо
скимтене не издало, че все пак има
надежда за живот. След няколко дни
в кувьоз, първото дете в семейство
Коелю започнало да се стабилизира.
Много още изпитания обаче очаквали новороденото. Докато детството
му преминавало спокойно в покрайнините на Рио де Жанейро, то в тийнейджърските му години нещо започнало да се пропуква. Точно тогава
Паулу започнал да пише. Поставил
началото на една дълга поредица от
дневници, в които изливал всичко
преживяно, споделено, почувствано.
Да стане писател обаче не се нравело
на родителите му – Лижия Арарипе и
Педро Коелю. „Разбира се, че може
да правиш това, но първо трябва да
завършиш право. След това може да
пишеш в свободното си време“, отвърнала майка му. И той я послушал
или поне се опитал да сбъдне нейната мечта. Опитът обаче се увенчал с
неуспех.
Отново родителите му били
тези, които го завели в „почивен
дом“- така наричал психиатрията лекарят на 17-годишния тогава Паулу.
Смяната на училище заради опасност
от изключване, нещастен инцидент,
при който блъска дете, фалшифициране подписа на баща му и опит за
самоубийство, прекратен от самия
него, и не на последно място – дневниците му, дали достатъчно доводи на
Лижия и Педро да го затворят в лудница. „Обстановката беше ужасяваща, хората си говореха сами по коридорите“, спомня си години по-късно
сестра му Соня-Мария. За четири сед35
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Живей свободен
На ски в най-свободния американски щат
Ню Хемпшир
Story
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отото на щата Ню
Хемпшир е „Живей свободен или
умри.“ А в малкото
градче Норт Конуей, сгушено в
Бялата планина, можете да изпитате
истинската свобода на лудото спускане по снежните писти през зимата и
енергията на водните спортове през
лятото.
Според изследване на общественото мнение от института Галъп, Ню
Хемпшир е в топ 10 на най-щастливите щати. Тук таксите са сведени до
минимум. Във всяка друга част от
Америка цената от етикета на стоката не е крайна. Но в Ню Хемпшир
няма никаква такса при покупка на
дрехи, храна, техника. А таксата, която се заплаща в ресторант или в
супермаркет, ако си купите сготвена
храна, е минимална. Затова и мястото е магнит за шопинг туристите не
само от САЩ, но и от Канада. Щатът е част от т.нар. Нова Англия, тъй
като тези земи са били английска колония. На запад граничи с Върмонт,
на юг с Масачузетс, на север с Квебек и на изток с Мейн и Северния
Атлантик.

Ню Хемпшир е последната спирка
от Апалачския маршрут – найизвестният за пешеходен туризъм в
света. Разстоянието от 3500 км или
5 милиона крачки започва от северните гори на Мейн и завършва в
една от най-красивите и трудни части, преминаваща през Ню Хемпшир.
Дори да не сте избрали придвижването пеша, задължително трябва да
се разходите из националния горски
парк „Уайт Маунтин“ или Бялата
планина. Наречена е така заради гранитните върхове, покрити със сняг
през по-голямата част от годината. Най-високият връх там е Маунт
Уошингтън - 1917,8 м, легендарен със
своето сурово време.

или умри

Малкият Норт Конуей, който се
намира в голямата Бяла планина,
не е широко известна дестинация за
отдих, но крие приятни изненади.
Мястото е спирка, както на шопинг
маниаците, така и на любителите на
зимните спортове. Намира се на около 3 часа път с кола от Бостън. Сред
нетипичните неща, които можете да
направите в Норт Конуей, е да хванете зъбчата железница от 1869 година
и да стигнете до връх Маунт Уошингтън. Или ако сте готови за по-екс59
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Графа събра приятели и колеги, за да се забавляват

заедно на премиерата на двойния му албум „Дим да ме няма“
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